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1. Missie + Visie

• Missie

Kunst terug op Nyenrode

• Visie

Nyenrode en kunst horen bij elkaar
Art Fund Nyenrode zet zich in om kunst terug te brengen naar Nyenrode                                      
en een wezenlijke plaats te geven op het landgoed én in het gedachtengoed
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2. Doelstellingen

• Kunstbeleving op Nyenrode bevorderen:

tentoonstellingen -> van kunst met een duidelijke verbinding met de Nyenrode community

kunst-gerelateerde publicaties ->  catalogi, koffietafelboeken, ed.

andere kunst-gerelateerde activiteiten, gebruikmakend van de unieke ambiance van Nyenrode

• Band tussen Nyenrode Business Universiteit en kunst versterken

bevorderen dat NBU kunst & cultuur weer onderdeel maakt van de campusbeleving
en integreert in educatieve programma’s en daarmee de exclusieve mogelijkheden van 
de onderscheidende bakermat van Nyenrode benut
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3. Bestuurlijk kader Stichting Art Fund Nyenrode

A. Statutaire doelstelling

B. Bestuur

C. Raad van Advies
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ad A  - Statutaire doelstelling

Artikel 2.1

De stichting heeft ten doel: 

a. het verzamelen, verkrijgen, kopen, beheren en verkopen van kunst; 
b. het initiëren, organiseren en administreren van kunstschenkingen door alumni van de Universiteit 

Nyenrode en eventuele derden; 
c. het verzorgen van periodieke tentoonstellingen/exposities (onder andere in een intermediaire rol tussen

Universiteit Nyenrode en de exposanten) die nu en dan tevens op gecontroleerde basis voor het 
publiek toegankelijk zijn; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
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ad B  - Bestuur

Statuten artikel 5.1
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven leden.
Bestuursleden dienen bij voorkeur alumni te zijn van Universiteit Nyenrode met
naar het oordeel van het bestuur gebleken deskundigheid op het gebied van kunst.

Huidige bestuur
Voorzitter:  Leo van Os
Secretaris: Tom Roos
Penningmeester: Erik Huis
Leden: Ton Broeckx, Larissa Buwalda, Berit van Dobbenburgh-Meyboom, Mathijs Schlepers

Voormalige bestuursleden
Ronals Emons (2016 - 2017), Walter Remmerswaal (2015 - 2018), Roy Voogd (2015 - 2018),                                       
Pol Schevernels (2015 - 2019)
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ad C  - Raad van Advies

Statuten Artikel 10.1
Het bestuur kan een raad van advies instellen, bestaande uit ten minste drie leden en ten hoogste zeven leden.

Artikel 11
De raad van advies geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Het advies heeft betrekking op de doelstelling 
van de stichting alsmede de bevordering, de ontwikkeling en de implementatie van de activiteiten van de stichting, in 
de ruimste zin van het woord. Daarnaast fungeert de raad van advies als klankbord voor het bestuur.

Huidige Raad van Advies
Henk de Heus, voorzitter (2016)
Pol Schevernels, secretaris (2019)
Juliette Jonker-Duynstee, lid (2016)
Boukje Coenen (2016 - 2018)
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4. Strategieën

A. Een aantal enthousiaste alumni zet zich in om de ambitieuze doelstellingen van de stichting te
verwezenlijken. Kunst op Nyenrode wordt bevorderd en in de belangstelling geplaatst. 
Sinds 2014 worden er jaarlijks op Nyenrode wisselende tentoonstellingen georganiseerd van 
kunstwerken uit de privé- en bedrijfscollecties die door Nyenrodianen tot stand zijn gebracht, van 
kunstondernemers of door Nyenrodianen/kunstenaars gecreëerd (zie ook bijlage 1)

B. Daarnaast streeft Art Fund Nyenrode naar een permanente kunstcollectie, door het in bezit of 
langdurige bruikleen verkrijgen van kunstwerken van alumni, die dan op het landgoed een plaats
kunnen vinden (zie ook bijlage 2)

C. Art Fund Nyenrode streeft ernaar kunst deel van de campusbeleving uit te laten maken en te integreren
in educatieve programma’s, zoals destijds gebruikelijk was bij de start van de Nyenrode Experience in 
1946. Juist een business universiteit behoort haar studenten tijdens de studie te doordringen van de 
heilzame werking die kunst in de breedste zin op een ieder kan hebben. De unieke bakermat van de 
universiteit biedt exclusieve mogelijkheden die andere universiteiten ontberen

D. Art Fund Nyenrode is financieel onafhankelijk, onder andere door verkoop van eigen publicaties, 
donaties via Friends of Art Fund Nyenrode en bijdragen in natura door bevriende bedrijven
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Friends of Art Fund Nyenrode

Learn-Earn-Return

• FoAFN biedt alumni de gelegenheid om
- enerzijds financieel bij te dragen aan kunst- & cultuuractiviteiten op Nyenrode en de restauratie van 
Nyenrode-erfgoed te ondersteunen, 
- anderzijds te genieten van unieke, kunst-gerelateerde evenementen, voornamelijk op het landgoed. 
Dit gebeurt onder andere door Goudstikker-lezingen.                                                                       
Vooral in de geest van Jacques Goudstikker, vooraanstaand kunstverzamelaar en gerenommeerde
kunsthandelaar, vooroorlogs eigenaar van Nyenrode (1930-1940), krijgt kunst en haar beleving een
plaats terug op het landgoed Nyenrode. De door hem zo geroemde ‘eeuwigheidswaarde’ van kunst 
wordt hierdoor bestendigd. 
Friends of Art Fund Nyenrode vormen zo de rentmeesters op afstand.

• Via Goudstikker-lezingen en deelname aan Bijzondere Bezoeken aan kunstpresentaties en events 
wordt dat gedachtegoed voor de kunstliefhebbers levendig gehouden. De eerste Goudstikker-lezing
werd op 17 juni 2017 georganiseerd met de commemorative soirée 'Venetië aan de Vecht'.

• Minimaal éénmaal per jaar wordt er een Goudstikker-lezing met diner georganiseerd voor leden en 
nieuw toe te treden leden. Dit vindt plaats op een karaktervolle locatie op het landgoed.
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Business Partners
Faciliteiten

Ontwerp en drukwerk

Verzekeringen

Catering
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Bijlage 1  - Tentoonstellingen

o A Collection without Concessions – uit de privécollectie van alumnus Herman Vaanholt (winter 2015) 

o Art & Cars – uit de bedrijfscollectie van LeasePlan, CEO Berno Kleinherenbrink (lente 2015) 

o Back at Nyenrode – schilderijen van alumnus / kunstenaar Diederik Stevens (najaar 2015) 

o Nieuwe wegen | Challenges – uit de privécollectie van alumnus Henk de Heus en zijn echtgenote Victoria de Heus-Zomer (winter 2016)

o hArtslag – uit de collectie van Kunst.nl van alumnus / kunstondernemer Bram Polak, geselecteerd door alumni, studenten en medewerkers van 

Nyenrode (zomer 2016) 

o Women of the World | Cultural Diversity – fotografie door alumna Annelies Damen (najaar 2016)

o Kunst in Opdracht – selectie uit de kunstcollectie van PostNL (winter 2017)

o Kritische keuzes | Personal perspectives – werk van alumni Ad Rooymans en Rob Weddepohl (zomer 2017)

o Van Kelder tot Frankot | een uit de hand gelopen hobby – uit de privécollectie van alumnus Maarten en Tineke Bertrams (najaar 2017)

o Kees van Bohemen | Stille denker, explosieve schilder – uit de privécollectie van alumnus Carel Paauwe (winter 2018)

o Diversiteit uit de Negentiger jaren – selectie uit de kunstcollectie van KPN (zomer 2018)

o Nijenrode, inspiratiebron voor kunst | vijf eeuwen en meer – in samenwerking met het nabije Vechtstreekmuseum (najaar + winter 2018)

o DSM en Kunst - selectie uit de kunstcollectie van DSM, een van de Founding Fathers van Nyenrode (juni - november 2019)

o Oogstrelende Ver-voering - uit de privécollectie van alumnus Erik Huis en zijn echtgenote Sylvia Duijm (december 2019 - maart 2020)

o Andy Warhol | The Business Artist - hoogtepunten uit de PopArt collectie van alumnus Lex Harding (september 2020 - juni 2021)
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Martin Monnickendam (reproduction). Wienerwalzen op Nyenrode, 1937/2016. 
Photographic print, 65 x 75 cm. Donated by alumnus Bram Polak, 2016
Collectie Joods Historisch Museum Amsterdam – verkregen dankzij de BankGiro Loterij

Diederik Stevens. Mer Glacée, 2009. 
Oil on canvas, 80 x 60 cm. Art Fund Nyenrode Collection, Nyenrode.
Exhibited at his Art Fund Nyenrode exhibition Back at Nyenrode (2015)
Donated by the artist/alumnus, 2015

Annelies Damen. Reflections 1, from Evissa series, 2004. C-print, 90 x 120 cm.                                                                                           
Exhibited at Art Fund Nyenrode exhibition Women of the World / Cultural Diversity (2016) 
Donated by the artist/alumna, 2016

Moniek Toebosch. Les Douleurs Contemporaines, 1995. Print embossed on paper, edition 2/25, 30 x 30 cm. Exhibited at Art Fund Nyenrode
exhibition of PostNL Kunst op bestelling (2017)
Donated by PostNL, 2017
PostNL is successor of PTT, one of Nyenrode’s Founding Fathers

Adrian Rooymans. Jacques Goudstikker, 2017. Oil on canvas, 60 x 40 cm. 
Art Fund Nyenrode Collection, Nyenrode. 
Donated by the artist/alumnus, 2017
Such portrait also donated to Marei von Saher, Jacques Goudstikker’s daughter-in-law, at Art Fund Nyenrode commemorative soiree
Venetië aan de Vecht at Nyenrode (June 17, 2017)

Bijlage 2  - Eigen kunstcollectie 
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Eigen kunstcollectie  (vervolg)

Rob Weddepohl. After the Rain, from New Found Landscape series, 2004. 
Acrylic on canvas, 80 x 100 cm. Exhibited at Art Fund Nyenrode exhibition Kritische Keuzes | Personal
Perspectives (2017). Donated by the artist/alumnus, 2017

Pieter Obels. Infinite Amazement, 2006
Corten steel 3D-sculpture, 83 x 80 x 75 cm. Art Fund Nyenrode Collection, Nyenrode
Donated by alumnus Leo van Os, 2018

Hessel Gerritz (after David Vinckboons). Spring: View of Nijenrode Castle, 1625/year
unknown. Etching on paper, hand-colored, 20 x 25 cm. 
Donated by alumnus Karel Leeflang, 2018

Plony van der Knaap. Nijenrode Castle. Year unknown. Print full-color, 16 x 19,5 cm.  
Donated by alumnus Rudie Cortissos, 2018

° Adrian Rooymans, Rose Garden with Goudstikker gazebo, 2002
Aquarel, 45 x 80 cm
Donated by the artist/alumnus

Huib Boermans. Haiku. NOIB 1959, 2017. Three photographic prints
Donated by the artist/alumnus, 2017
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